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Инсталиране на вашият гроу руум
Нека първо Ви припомним някои основни неща. Ще Ви трябва
вегетативно помещение (с наличие на 18 часа светлина) и
цъфтежно помещение (с наличие на 12 часа светлина).

Вегетативното помещение (Температура от 20 до 25° C , и
влажност между 50-65%)



Вегетативното помещение е място, където държите растеният
майки в постоянен растеж, с цел да си набавите резници.
Ще Ви трябва циркулационен вентилатор, с чиято помощ ще
заздравите стъблата на растенията и изходящ вентилатор за
застоялия въздух.
Що се отнася до осветлението, 110W флуоресцентно осветление са
достатъчни. С него ще можете да отгледате достатъчно резници
или семена на 1м2.

Цъфтежно помещение (Температура между 25° и 27 °C и влажност
между 40 % и 60 %)



За 1м2 помещение, 400W лампа ще свърши чудесна работа.
Необходими са 2 метра височина, за да се развие Вашето
растение добре и температурата да се запази константна.
Ще е необходим изходящ вентилатор с дебит 500м3//ч; с контролер
за мини/макс скорост, с цел да нагласите параметрите на
вентилатора спрямо температурата и влажността в помещението;
също така ще Ви трябва и филтър, за да се справите с нежеланите
миризми, циркулационен вентилатор и термо-хигро метър, който е
от изключително значение за определяне на температурата и
влажността. Помещението Ви трябва да е абсолютно светлинно
изолирано.



Препоръчваме Ви да проверите дали ел.инсталацията ще издържи
натоварването на всички тези уреди. Всички щепсели трябва да
бъдат на високо, в случай на наводнение.

Измиите пода, стените и тавана старателно с препарат. Ако
откриете мокри петна или влага по стените, или боята е стара и
се рони, ще трябва да пребоядисате всичко за да избегнете
появата на мухъл.

Ако тепърва стартирате, ориентирайте се към пълно оборудване
според помещението, където всички системи са изчислени спрямо
него.
Оставете си достатъчно място между растенията, за да може
лесно да ги обхождате, поливате и да упражнявате мониторинг.

Ето няколко ключови точки, на които да обърнете внимание:
Започнете с монтажа на филтъра за миризми, който е разположен
високо противоположно на входящия вентилатор. Свръзката се
прави посредством въздуховод: свържете внимателно без да
правите ъгли или големи извивки, които могат да доведат до 60%
загуби във вентилацията. Изкарващят вентилатор може да се
монтира в и извън помещението. Накрая е препочъчително да се
монтира обезшумител, който се поставя след вентилатора.

Изходящият вентилатор е потенциален източник на шум. Не трябва
да се опира до нищо друго, защото това само би усилило шума.
Най-доброто решение е да го окачите на високо място. Ако все
още вентилаторa е шумен, добре е да се постави в обезшумена
кутия. Не закачайте изходящия вентилатор директно за стените:
увисете го на синтетични каиши или вътрешна гума на колело.
Циркулационният вентилатор създава изкуствен вятър, които е от
изключителна важност за здравината на растенията; също е
превенция за мухъла и уеднаквява температурата в помещението.
Въздушната струя никога не трябва да е прекалено силна. Когато
растенията са съвсем малки обърнете циркулационния вентилатор
да духа към стена, за да не ги травмира.
Разпределете лампите в помещението. Ако използвате Easy
Rollers, настройването на височината ще бъде много по-лесно.
Окабелете преди да поставие саксиите и останалата част от
оборудването.
Газоразрядните лампи се използват с баласт, който ще
поставите извън зоната на отглеждане, отново не директно на
земята. Новите електронни баласти предлагат редица предимства:
те са много по-леки и генерират по-малко топлина. Предишните,
електромагнитни баласти имат едно безспорно предимство: те са
много по-евтини.



Термо-хигро метърът е изключително важен уред за мониторинг на
помещението. Поставете уреда извън помещението и датчика му
при върховете на растението.
Така ще можете да извършвате измерване на температурата и
влагата, без да нарушавате циклъла на отглеждане.
Температурата не трябва да надвишава 27°C по време на светлия
период и да не пада под 19°C в тъмния.



Как да получим хомогенен цъфтеж: стратегическата роля на
вегетативното помещение.

Вашите семена са били засяти във вегетативното помещение и са
достигнали зрялост. След като сте отстранили мъжките растения,
вече имате готови растения майки. Етикетирайте всяко едно
растение. С времето ще започнете да правите резници от тях.
Стриктно проследявайте кое растение от коя майка е.

Трябва да преместите всички растения едновременно в цъфтежното
помещение. След като са се вкоренили резниците, трябва да
останат в растежното помещение още десет дни със светлина 18
часа на ден. Трябва да изберете най-подходящите и устойчивите.
На 1м2 може да съберете 9-10 растения.Може да преминете на 12
часов светлинен режим за да възбудите цъфтежа. Време е да
подрежете растението, като елиминирате второстепенните клони.
Основните ще станата по-здрави и големи от светлината. Веднъж
появили се първите пъпки, не бива да подрязвате повече.

В края на цъфтежа, когато видите резултатите и благодарение на
това че сте проследили кое растение откъде произлиза, можете
да отстраните ненужните щамове и да оставите само тези, които
са Ваши фаворити.

Вода, EC и Напоителен Разтвор
Концентрацията на напоителния разтвор има огромен ефект върху
развитието на растението и растежа. Измерването на общата
концентрация или силата на „балансиран“ разтвор е от
съществено значение. Фокусирайте се върху хранителния баланс и
концентрацията, за да овладеете дефицитите, преди да създадат
големи проблеми.

Торовете (разтворени йонни соли) провеждат електричен ток,
когато са разтворени. Йоните в йонно съединение, са свързани
чрез йонна връзка. Тези йони „катион“ (+положителен) и „анион“
(-отрицателен) имат положителни и отрицателни заряди, които се
привличат помежди си с връзка.



Хранителните (солните) концентрации, се измерват по тяхната
способност да провеждат електричество в разтвор. Измервателно
устройство за разтворени соли, измерва цялостната
концентрация, или силата на хранителният разтвор. Например
чиста дестилирана вода няма съпротивление и на практика не
провежда електричен заряд. Когато торовете (разтворени йонни
соли) се прибавят към чиста дестилирана вода, тя провежда
електричество. Колкото по-висока е концентрацията на торове в
разтвора, толкова повече електроичество провежда той.

Водата за напояване често е пълна с йонни соли, които влияят
на усвояването на хранителните вещества.

Няколко са скалите, които в момента се използват за измерване
на това колко електричество се провежда през торовете,
включително: електропроводимост (EC), фактор на проводимост
(CF), части на милион (parts per milion - ppm), TDS – Общо
разтворени вещества (Total Disolved Solids) и DS - разтворени
вещества (Disolved Solids). Повечето градинари в САЩ използват
ppm за измерване на цялостна концентрация на торовете. В
Европа, Австралия и Нова Зеландия, градинарите използват EC,
обаче в някои части на Австралия и Нова Зеландия все още
използват CF.

Всеки сорт си има идeален диапазон на EC за оптимален
растеж. Някои сортове поемат изключително много храна, а други
са много лесни за преторяване. Посъветвайте се с Вашите
доставчици на семена, разсад или клонинги за подробности.
Високото EC предивзвиква така нареченият “воден стрес”, който
кара клетките да губят вода. Водата се придвижва благодарение
на осмотично налягане в посока към по-концентрирания разтвор
около корените. Повяхването на зеленината е първият знак, че
EC е твърде високо. Когато предозирането е леко, растенията
компенсират и растежът на зеленината става затруднен и крехък.
Зеленото на листата е често по-тъмно зелено от обичайното и
растенията са по-ниски с по-малки листа.

Чупливите листа са продукт на високо EC.



Много градинари с търговска насоченост
дават на цъфтящите си растения прогресивно
завишаващи се концентрации EC. Цветните
пъпки се насочени нагоре и покачват на
тегло, но тази практика води до
загрубяване на вкусовите качества при
консумация, поради натрупването на излишни
соли в тъканите на растението. Това може
да се види при горене, пепелта става много
тъмна и обилна.

EC се повлиява и от поемането на вода. През горещите дни,
когато повече вода се поема от разтвора, концентрацията и EC
се покачва. Ниското EC също предизвиква повече поемане на вода
и по този начин листата скоро стават слаби и меки, често и
зеленото става по-светло. Въпреки това понижаването на EC през
горещите периоди е от съществено значение, за да се избегнат
проблеми. Измервайте EC ежедневно и го регулирайте в
съответствие с условията в околната среда.

EC, което не е балансирано, предизвуква калиево изгаряне.

За проверка на EC, съберете проби от резервоара, растителната
среда и оттичащият се разтвор. Спестете време и усилия;
съберете EC и pH проби едновременно. Събирайте пробите със
спринцовка или капкомер на най-малко 5 сm от повърхността на
растителната среда. Взимайте пробите от оттичащият се разтвор и
резервоара поотделно. Поставяйте всяка проба в чист съд –
добре измит и след това 3 пъти изплакнат с двойно дестилирана
вода. Използвайте калибриран EC метър за да измерите всяка
една от пробите и записвайте резултатите.

a. Хранителен резервоар
b. Субстрат
c. Оттичащ се разтвор

Мерете pH и EC (ppm) по едно и също време всеки ден.

При нормални условия, EC в растежната среда и оттичащият се
разтвор би трябвало да е малко по-високо от това в резервоара.
Ако EC на разтвора, извлечен от растежната среда е значително
по-високо от това на разтвора в резервоара, означава че с
субстрата са се натрупали соли от торовете. Коригирайте
дисбаланса, като обилно промиете и напоите субстрата с
разреден разтвор, като после го смените с нов. Регулярно
проверявайте EC на вашата вода, слабове и оттичащият се
разтвор.



EC Насоки

Диапазон на EC в Растежната Фаза
Разсад 0.8-1.3
Клонинг 0.5-1.3
Растеж 1.3-1.7
Цъфтеж 1.2-2

Забележка: Тези насоки са само препоръчителни. Различните
сортове изискват по-високи или по-ниски EC стойности от
посочените по-горе.

Оставете най-малко 20% от напоителният разтвор да се оттече от
растителната среда след всеки напоителен цикъл за да
подпомогнете поддържането на стабилно EC. Изтеклата вода носи
излишните соли от торовете които се покачват в растителната
среда. Ако нивото на EC в разтвора е твърде високо, увеличете
количетвото на промиването, така че 30% от разтвора да се
оттекат през дренажните отвори на дъното на контейнерите. за
да повишите EC, добавете повече торове към разтвора, или
сменете целия разтвор.

Това болно листо е плод на небалансирано EC.

Много са факторите, които могат да променят
баланса на EC на разтвор, включително
напояване, изпаряване на вода и поемането на
хранителни вещества от корените. Например,
ако субстрата е недостатъчно поливан, или
оставен да изсъхне напълно, отчетеното EC ще

е повишено. В интерес на истината, EC може да се повиши до 2-3
пъти, когато водата за поливане е твърде малко. Това
повишаване на EC в средата прави така, че някои хранителни
вещества да се натрупват по-бързо от други. Когато стойността
на EC стане 2 пъти по-висока, количеството натрий при
подходящи условия може да се повиши от 4 до 6 пъти. Не трябва
да има присъствие на натрий във вашата градина, освен ако се
съдържа във естественият Ви воден източник, като в такъв
случай е важно, да не надвишава 50 ppm.

Нивото на концентрация на хранителния разтвор също се повлиява
от абсорбирането от корените и изпаряването на водата.



Разтворът отслабва като растението се храни от него, но водата
също така се изпарява в атмосферата, което от своя страна
повишава концентрацията на торовете в разтвора.

Можете да избегнете концентрирането на соли в резервоара, като
редовно прибавяте чиста вода, за да компенсирате тази която
вече е използвана от растението или се е изпарила.

Монитор за постоянно отчитане на pH, прави проследяването на
измененията в разтвора значително по-лесно.

Приготвяне на Разтвора и Поддръжка

Ако е възможно, направете анализ на водата, преди да добавите
торовете. Анализът ще индикира колко разтворени соли по начало
вече присъстват във водата. Например „твърдата“ вода съдържа
завишени нива на калций и магнезий. И двата елемента трябва да
се прибавят умерено към разтвора. „Меката“ вода има много
малко примеси(с йонни соли), които предизвикват колебания в
pH. Това изисква добавяне на химични буфери, обикновено
калциеви и калиеви съединения, добавяни към разтвора.

Ако нямате възможност да направите подробен анализ на водата
от регионът в който се намирате, едно просто мерене на EC ще
Ви даде яснота за цялостната концентрация на разтворените
вещества (йонни соли) в нея. Ако отглеждате по хидропонен
метод и EC е 0.3 или по-високо, филтрирайте водата чрез
система за обратна осмоза преди да добавите торовете.

Използвайте точен и лесен за разчитане
контейнер (мерителен цилиндър, бехерова
чаша, пипета, спринцовка), за измерване
и дозировка на концентрираните торове.

Растенията употребяват толкова много
вода във връзка с храненето, че се
налага разтворът често да се допълва.

Редовното добавяне на pH неутрална вода, ще поддържа разтворът
Ви сравнително балансиран за една, може би две седмици.
Използвайте електронна EC писалка за да проследявате нивото на
разтворени соли в разтвора.  От време на време ще трябва да



добавяте повече концентрирани торове за да поддържате нивата
на EC в резервоара повреме на доливането. Дръжте резервоара
винаги пълен. Колкото по-малък е той, толкова по-бързо ще се
изчерпва и необходимостта от постоянното му допълване ще е още
по-голяма. Внедряването на автоматична система за пълнене на
по-малки резервоари, ще Ви спомогне за поддръжката на
балансиран напоителен разтвор.

Системите с филтри за обратна осмоза ще
премахнат йонните соли (разтворени
съединения) от водата, която се използва за
получаване на разтвор. Някои гроуъри
концентрират хранителния разтвор с 500-600
ppm-сила на всеки 2 до 3 дни. Това не би
създало проблеми, ако концентрацията на
хранителния разтвор е в допустими EC граници.
Избягвайте проблемите, като редовно източвате
разтвора и прибавяте нов.

Повечето градинари накисват цялата система в слаб хранителен
разтвор за около час, между смените на резервоара. Лекият
разтвор от торове компенсира отсъствоето на хранителни
вещества за този период от време.

Проверявайте EC на разтворът в резервоара, растежната среда и
на оттичащият се разтвор по едно и също време през деня.
Проверявайте също така температурата, за да сте сигурни, че до
растенията ви достигат необходимите количества разтворен
кислород.


